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خۆرەتاوی پێکەنینی 
منداڵەکان

عەلی مستەفا

شــەوە ســپییەکان، یاداشــتێکە لــەو ڕووداوانــەی کــە واقیعێکــی تــاڵ 
ــتن و  ــە گەیش ــە ل ــەوە، هەقیقەتێک ــۆ دەگیڕێت ــاتمان ب ــڕ کارەس و پ
ــی ڕووداوەکان  ــو واقیع ــەری نێ ــە نووس ــادمانی، ئەوەی ــکی ش فرمێس
ــت  ــەش دێ ــۆ ڕۆژەک ــەاڵم خ ــت: )ب ــدا دەڵێ ــڕی کتیبەکەی ــە دوا دێ ل
ــەوە(.  ــەکان پــاڵ بدات ــاوی پێکەنینــی منداڵ ــەر خۆرەت و ئەویــش لەب
ــە  ــاوەڕەی، ل ــەو ب ــە ئ ــار دەمانگەیەنێت ــە دواج ــەو ئومێدەی ــەوە ئ ئ
دوای هەمــوو کێفەڕاتێکــی سیاســی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و... دان 
بەخۆمانــدا بگریــن و ژیرانــە هەنــگاو هەڵبگریــن بــۆ ئــەوەی ببیــن بــە 
ڕەمــز و یادداشــتێکی نەمــر و زینــدوو بــۆ پێکەنیــن و گەشــاندنەوەی 

ــی گــەل و نیشــتمان. مندااڵن
شــەوە ســپییەکان - »مێناحێــم بێگــن« هــەم نووســەر و هــەم 
ــی جــوو و خاکــی  ــاو گەل ــە پێن ــەو ئارێشــانەی ل ــوو ئ وەچاغــی هەم
پیــرۆزدا بــە ڕوویــدا دەتەقنەوە، »شــەفیقی حاجی خــدر« وەک هەروا 
وەرگێڕانەکــەی کــردووە و ســەرنجمان بــۆ بندیــن دەبــات، ئــەم کتێبــە 
ئەزموونێکــی شــێوە ئەدەبییــە، لــە نێــو مەغــزای سیاســی و جەنگــە 
لــە  دۆڕاوەکانــی مرۆڤایەتــی. چۆنیەتــی گێڕانــەوەکان ئەگەرچــی 
شــێوە واقیعییەکــەوە نزیکــە، بــەاڵم هونەرێکــی وەســتایانەیە بتوانیــت 
ــدا،  ــو ژینگــە کۆنکریتییەکان ــەی نێ ــوو جەنجاڵییان ــەو هەم ــو ئ ــە نێ ل
نائومێدیــدا  و  بەرەنــگاری  و  دیمەنێــک  هەمــوو  بــەر  بــە  ڕەنــگ 
بکەیــت، گرنگــە بتوانیــت ڕادەســتنەبوون لــە نێــو ئــازاری نائومێدیــدا 
ــە  ــی نیشــتمان ب ــەوەی دواجــار مندااڵن ــۆ ئ ــە ترووســکاییەک ب بکەیت
پێکەنینــەوە باســی ئــازادی خاکــی پیــرۆز و گەڕانــەوەی ئازادیخــوازان 

))سەرە قەڵەمێک بۆ کتێبی 
شەوە سپییەکان، یاداشتی 

پیاوێکی جوو لە پێناو ئازادی 
گەلی جوولەکە و بنیادی 

دەوڵەتی ئیسرائیل((.
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بکــەن. )بێتــار( ڕێکخراوێکــی قۆرخــکاری سیاســی 
و ســەرمایەکان نەبــوو، بــە پێچەوانــەوە کێڵگەیــەک 
ــی  ــازادی خاک ــوو و ئ ــری ج ــی بی ــۆ پیتاندن ــوو ب ب
ــاڵەی  ــان س ــی دەی ــی ئامانج ــە دیهێنان ــرۆز و ب پی
ئەمانــە  بەڕاســتی  ئاخــر  ئیســرائیل.  دەوڵەتــی 
ئامانــج و ئیمانــی بچــووک و کــەم نەبــوون، هەڵبەتە 
ئــازار و بەربەســتی گــەورەش دێنــە پێشــەوە، بەاڵم 
ئامانــج و ڕێــگای ڕاســت نایەڵێــت لــە هیــچ شــتێک 

ســڵ بکرێتــەوە.
ڕێکخــراوە  ئــەم  بــااڵی  بەرپرســێکی  نووســەر 
بــووە و لــە پێنــاو بەهــا گەورەکانــدا خەباتــی 
کــردووە، تەنانــەت ڕادەســتی هیــچ ئیرادەیەکــی 
ئاسایشــی ســۆڤیەتی و کەمپــە جۆراوجۆرەکانــی 
داکــردن  و  کارگــەری  ســەربازی  زۆرەملێــی 
نەبووەتــەوە، ئیتــر هەمــوو ئەمانــە ئیمانــن بــەو 
ــوە  ــان پێ ــدە خەونی ــۆ ئایین ــەی ب ــە خوناوان دڵۆپ
دەبینــی. نووســەر لــە پــاڵ هەمــوو ئــەو کۆشــش و 
تێکۆشــانەی لــە پێنــاو بەهاکانــی خاکــی ئیســرائیل 
ــار  ــی و هۆشــیارییەوە گوفت ــە وریای ــی، ب کردوویەت
و ڕەفتــاری نوانــدووە، تەنانــەت هەســتی گومــان و 
ــە  ــووە، ل ــگ ب ــێکی گرن ــی ال پرس جیاوازییەکانیش
شــوێنێکدا لەســەر دەســەاڵت و حکوومەتەکانــی 
ناوچەکــە بۆچوونــی جــودای هەبــووە وەک دەڵێــت: 
ــاش  ــە ب ــۆ ئێم ــان ب ــتالین هیچی ــان س ــەر، ی هیتل
ــۆ  ــە، ســتالین پاڵت ــەاڵم جیاوازیشــیان هەی ــن، ب نی
خورییەکــەم لەبــەر دادەکەنێــت، کەچــی هیتلــەر 
گیانــم. )ال٢٤(، ئــەو خەباتــە پــڕ مەترســییە بــووە 
ــاو ســەربەرزییەکی  ــە پێن ــەواوی جــووەکان ل کــە ت
ــک  ــچ باوەڕێ ــدا هی ــە پاڵی ــان، ل ــی کردیی یەکجارەک
نەبــووە،  باوەڕپێکراویــان  ســەرمایەیەکی  و 
و  دەیانڕوانییــە سیاســەت  گومانــەوە  بــە  بۆیــە 
هاوپەیمانیەتییەکانــی دنیــا، دوو دەوڵەتــی گەورەی 

لــە جەنگــی  جیهانــی ڕووســیا و ئەڵمانیــا کــە 
ــە خوێنــی  ــردا جگــە ل ــەر یەکت ــە هەمب ــدا ل جیهانی
یەکتــر، بگــرە جووەکانیــان کــردە ســووتەمەنی 
ــن  ــان لەبەی ــراپ جووەکانی ــە و زۆر خ ــو ئاگرەک نێ
کــە  هیتلــەر  ئەڵمانیــای  بەتایبەتــی  دەبــردن، 
کــوورەی بــۆ توانــەوەی جــوو بنیــاد نــاو لــە بەینــی 

ــردن. ب
پەرتوبــاون،  و  تیکۆشــەر  میللەتێکــی  جــوو، 
بەردەوامیــش لــە ئــازار و ئەشــکەنجەدا بوونــە، 
ئامانجــە  دیهێنانــی  بــە  بــۆ  بــەردەوام  چونکــە 
ســەرەکی و نیشــتمانییەکانیان لــە خەبــات و هەوڵدا 
ــە نەتــەوەی جــوودا  بوونــە، گرنگتریــن شــت کــە ل
بــە دی بکرێــت، ئەوەیــە تــا ســاتی بەدەســتهێنانی 
مافەکانیــش یەکگرتووبوونــە، کۆمــەک و هاوکارییان 
ــاوە،  ــی جــوو بەســەریەکەوە ن ــادی دەوڵەت ــۆ بنی ب
ئەگــەر ســەرژمێرییەکەی  وا  نەتــەوەی  هەڵبەتــە 
بگاتــەوە ئاســتی خــوارەوەی پێکهاتــەی نەتەوەیــی 
بەهــۆی ئــەو جــەور و ســتەمەی لێــی دەکرێــت، 
منــدااڵکان  پێکەنینــی  پــاڵ  لــە  دێــت  ڕۆژێــک 
ــوو  دابنیشــێت و مارشــی ســەرکەوتن بەســەر هەم
و  کەوتــن  کاتەیــە  ئــەو  بــدات،  لــێ  نەیارانیــدا 
پاشەکشەشــی ئەســتەم دەبێــت، وەک هەنووکــە 
هەمــوو  لــە  جــوو  بنیــادی  دەســتی  دەبینیــن 
ــار و  ــت و ی ــەر دەگرێ ــادا جەمس ــی دنی پێکهاتەکان

ــەن. ــتە دەک ــتیدا هەڵوەس ــە ئاس ــار ل نەی
ئــەم کتێبــە لــە زۆر شــت نزیکــی کردمــەوە، 
خوێندنــەوەی زۆری بــۆ هێنــام لــە بــارەی ئــەو 
جیهــان و واقیعــە بــێ بنەوانــەی تێــی کەوتوویــن، 
ســەرنجی جــوان و ئومێدبەخشانەشــی پــێ دام، 
لــە پێنــاو ئــازادی و  بەتایبەتــی کاتێــک جــوو 
بنیــادی دەوڵەتــی جوولەکــە هەمــوو مــردن، بــەاڵم 

دواجــار پەیامــی ئامانــج ســەردەکەوێت.
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کــورد وەک نەتەوەیەکــی زیاتــر لــە )٣٠( ملیۆنــی 
تــا ئێســتاش خــەون بــە دەوڵەتــەوە دەبینێــت، 
ئاخــر هــۆکار زۆرن، دەبــا لێگەڕێیــن تــا دێینە ســەر 
ــای  باســە دروســتەکەی، نووســەر دەڵێــت: تراژیدی
ئــەوان، تراژیدیــا تایبەتەکــەی ئــەوان، کــە لــە 
مێــژووی خەباتــی مرۆڤایەتیــدا وێنــەی نەبــووە، مــن 
لێــرەدا دەیگێڕمــەوە. مــن ئەوانم لە جۆشــوخرۆش و 
کەساســی خۆیانــدا بینــی، مــن ئەوانــم لــە دڵشــادی 
ــر  ــی. ئاخ ــدا بین ــی بێمرادیش ــە بندین ــدا و ل خۆیان
ــە  ــەو کەس ــەوەی ئ ــووتانەوە و کڕووزان ــز س هەرگی
ــوە،  ــەم نەبینی ــوادە نەگبەتان ــەو بێ ــانە، ئ بەجۆش
هەرگیــز داڕمــان و کەوتنێکــی لــە هــی ئەوانــم 
بەزەبرتــر نەبینیــوە. )ال٣٤(، ئەگــەر قســەکردن 
بێــت لــەو ســتەم و ئازارانەی کــە لــە بەندیخانەکاندا 
هەبوونــە، ئــەوە کــورد لــە پێنــاو ئازادیــی خــاک و 
نەتەوەکــەی زۆری لــەم چەشــنە ســتەم و ئازارانــە 
ــران و  ــارە ک ــی قەن ــەر پەت ــی ب ــت و ڕاکێش چەش
نەگەڕانــەوە، ئەمــە هەمــووی ئــەو ئــازار و تراژیدیــا 
چەوســاوەدا  گەالنــی  بەســەر  کــە  واقیعییانــەن 
هاتــوون، لــە نێویشــیاندا گەلــی کــورد، ئەوەتــا 
جوولەکــە لــە ســاڵی ١٩٤٨ـــەوە بــوون بــە خاوەنــی 
کیــان و دەوڵەتــی خۆیانــی و کۆمەڵگــەی عەرەبیش 
چ دەنــگ و بــای لێوەنەهاتــن! ئــەم ئازارانــەی کــە 
یەکێتیــی  بەندیخانەکانــی  لــە  جوولەکــە  گەلــی 
و  فەڕەنســا  و  پۆڵۆنیــا  و  ئەڵمــان  و  ســۆڤیەت 
تــەواوی دنیــادا بینییــان، بــوون بــە مایــەی شــانازی 
بــۆ دەوڵەتــی ئیســرائیل و گەلەکــەی، هەمــووی 
ــرایەوە،  ــەروەریدا نووس ــانازی و س ــژووی ش ــە مێ ل
هیچیــان نەبــوون بــە بەنــد و بــاوی منــەت بەســەر 
خــاک و میللەتــەوە، ڕاکێــش ڕاکێشــی پۆســت و 
ــەرکەوتنی  ــج س ــردن، ئامان ــتی نەک ــەرمایە مەس س

ــدا. ــوو بەســەر شکســتە نەخوازراوەکان ــەل ب گ

ــەوە  ــە لەســەرەتای کتیبەک ــە ک ــارەی گرتنەک لەب
دەخوینرێتــەوە، وەرگێــڕ لــە زمانێکەوە بــۆ زمانێکی 
دیکــەی گواســتووەتەوە، بــەاڵم خــۆ ئــەوە کــەم 
نییــە و ئاســانیش نییــە، ســەرەتای دەرکەوتنــی 
دیمەنێکــە لــە نێــو سێگۆشــەی یەکتــر خواردنەوەدا، 
ــورد پێویســتییەکی  ــەی ک ــۆ ئێم ــە ب ــەم وەرگێڕان ئ
یەکجــار گەورەیــە، دەبوایــە زووتــر ئــەم ئینگلیــزی 
زانــە، ئــەو نــا یەکێکــی دیکــە ئــەم کتێبــە و 
هاوچەشــنەکانی وەرگێڕابایــە، چونکــە هاوواڵتــی و 
ــە  ــنە کەوتوونەت ــەم چەش ــش ب ــایەتیی کوردی کەس
بــەر شــەپۆلی گرتــن و دەزینــدان خســتن لــە الیــەن 
چەرخــە  و  ســەردەم  کاربەدەســتانی  و  نەیــاران 
خێراتــر  و  جوانتــر  گرنگــە  بۆیــە  جوداکانــەوە، 
ــن؟  ــر بی ــی ت ــات و تێکۆشــانی گەالن ئاشــنای خەب
بــۆ کولتــوورەکان خێراتر دەگوێزرێنەوە و ســەرنجی 
ــێکی  ــە بەش ــر ئەم ــت؟ ئاخ ــان دەبێ ــان بۆی نەرمم
گرنگــە لــە ژیــان و ئەزموونــی خەباتــی مەدەنــی و 
ڕۆشــنبیری نەتــەوە، دەبێــت خێــرا پەنجــە بــۆ کاری 
پێویســت ببرێــت و میللــەت لــە ژێــر هەژموونــی 
ــاز  ــڕەوی کەســی دەرب ــری و پەی ــاک بی تەســکی ت
ــورد  ــگێڕی ک ــی و شۆڕش ــی سیاس ــت، خەبات بکرێ
بــە شــێوەیەک ســەری هەڵــدا و خوێنــی لــە پێنــاودا 
ڕژا و دەیــان ســەرکردە و ڕۆڵــەی ئــەم میللەتــە 
بوونــە قوربانــی و لــە ئاکامــدا تــەواوی ماندووبوونــی 
خەبــات پێچەوانــە هەڵگەڕایــەوە، ئەمــەش بــۆ هیــچ 
ــە،  ــانازی نیی ــەی ش ــورد مای ــی ک ــی میللەت تاکێک
ــە  ــڕی کــورد ل ــداری و کارگێ ــی ئی چونکــە ئەزموون
پاوانــی خەباتگێڕانــدا ســەری نەگرتــووە و تــەواوی 
ــەم  ــە بابەتێکــی قۆرخــکاری، ئ ئامانجــەکان بوونەت
تاکەکەســیدا  و  حــزب  لەســەر  قۆرخکارییــەش 
خــۆی بینیوەتــەوە، بــەم پێودانگــەش بازرگانــی 
ــە  ــووە، ل ــەم هات ــی بەره سیاســی و سیاســی حزب
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کاتێکــدا پێویســت بــوو سیاســی نیشــتمانی بەرهــەم 
ــە. هاتبووای

کــورد و جوولەکــە دوو نەتــەوەن بــە درێژایــی 
ڕۆژگارەکانیــان لــە پێنــاو بەدەســت هێنانــی مافــە 
ڕەواکانیــان و مســۆگەرکردنی چارەنووســی خــاک و 
میللەتەکەیانــدا خەباتیــان کــردووە. هەڵبەتــە ئــازار 
ــۆگەر و  ــدا مس ــە ڕوویان ــش ب ــکەنجەی زۆری و ئەش
ــیکردن  ــدان و برس ــن و تێهەڵ ــوو، گرت ــەردەوام ب ب
ئــەم  نەمــا  چــی  دەربــەدەری...  و  ئاوارەیــی  و 
دواجــار  بــەاڵم  نەهێــت،  بەســەریان  میللەتانــە 
جوولەکــە دەبێتــە دەوڵــەت و مافەکانــی تــەواو 
مســۆگەر دەکات، تەنانــەت دەســتێکی درێژیشــی 
هەیــە بەســەر جیهانــەوە و هاوپەیمانــی بەهێزیشــی 
هــەن. ئــەوەی جێــگای نیگەرانییــە کــورد وەک 
بابەتێکــی سیاســی و گەلێکــی ســتەملێکراو لــە 
هەرێمێکمــان  هەڵبەتــە  ماوەتــەوە،  ناوچەکــەدا 
ــەقامگیری و  ــدی س ــگای ئومێ ــش جێ ــە، ئەوی هەی
ــۆ  بەتەنگەوەچوونــی نیشــتمانی و سیاســی نییــە ب

ــادا. ــوو دنی ــە هەم ــورد ل ــی ک ــەواوی گەل ت
لــە خوێندنــەوەی ئــەم کتێبــەدا زۆر شــت لــە 
جیــاوازی و خاڵــە لێکچــووەکان دەکەونــە بەرچــاو، 
ــر وەک  ــتی فراوانت ــە ئاس ــی ل ــگای خۆیەت ــە جێ ک
ــەتی  ــواری سیاس ــە ب ــی ل ــی ئەکادیم توێژینەوەیەک
ــت،  ــارەوە بکرێ ــەی لەب ــی دیراس ــی و نێوخۆی دەول
لــە پانتایــی سیاســی و  بــۆ ئــەوەی بتوانرێــت 
پێوەنــدی دیبلۆماســیدا کۆمەکــی جێگرەوەمــان بــۆ 

ــکات. ب


